
Só assim você garante o recebimento 
das informações no seu endereço! 

Envie um e-mail para 
contato@aafc.org.br  

e atualize seus dados!

  seus dados atualizadosMaNteNHa

Informe-nos seu endereço de e-mail, juntamente 
com sua categoria de aposentadoria 

(suplementado ou complementado) para: 
contato@aafc.org.br 

e passe a receber as últimas notícias da AAFC!

  receber Notícias por eMail ?deseJa

Anualmente, no mês de aniversário, enviar para a 
Secretaria da Fazenda formulário de recadastramento, 

extrato de pagamento do INSS e comprovante de 
residência. O não recadastramento implicará na 

suspensão do pagamento do benefício.

  ateNção ao
recadastraMeNto coMpleMeNtados

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.
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As RegionAis não param! 
saiba o que elas têm preparado para você!
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Festa de 
confraternização 

2016
Unidos somos mais fortes!

Reserve seu lugar a partir de  03 de outubro!

14 de dezembro

Morre o 
Presidente da AAFC 

Mario Mortari, 
aos 73 anos, em 

são Paulo

foto ilustrativa

••



"A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo” - Friedrich nietzsche

eDiToRiAL

Michele Matteo - Presidente da AAFC
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Conselho Deliberativo - Suplentes
Antonio Carlos da Costa, Ariovaldo Coelho de Andrade, Dirceu 
Emílio Giannella, José Alípio Lopes, José Armando Athayde, 
José Armando Greghi, José Emílio E. Santiago, Luiz Carlos 
Rosado, Manoel Duarte, Mario Francisco Sansone, Marlene 
Toledo Nascimento, Nivaldo Pazianoto, Pedro Paulo Barreiro, 
Pedro Pompermayer, Therézio P. de Oliveira Junior.

Conselheiros de Honra
Douglas Apparecido Guzzo, José Milton Dallari Soares,             
José Ovídio de Andrade, José Walter Merlo e Sylvio Pacheco Rasi.

Conselho Fiscal
Titulares: Hiroshi Morishigue, Sandra  Marli Caparoci e 
Toshibumi Fukumitsu.

Presidente
Michele Matteo

Diretor Administrativo/Financeiro
rovilson da costa Gimenez
Vice Diretor Adm / Financeiro
carlos aurélio K.a. pires

Vice -Diretor de Complementação
paulo roberto olivieri
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Maria Guiomar Moraes sala
Diretora de Complementação
Maria Guiomar Moraes sala

Diretor de Comunicação
Walney Gileno Goes
Diretor de Saúde e Bem-Estar
Walney Gileno Goes

diretoria eXecutiVa
Suplentes:  Aparecido Leitão Duran,               
Nelson Badaró Galvão e Robinson Cifoni.

Conselho Deliberativo
Titulares:  Bento Carlos Sgarboza, Carlos Antonio Silva, 
Donato A. Robortella, Elisabeth Pereira Monteiro, Francisco 
Campizzi Busico, João Morrone, José Antunes Cursino, José 
Carlos Brizolla, José Carlos Penna Drugg, José Ferraz Neto, 
José Geraldo Pereira, Leônidas Figueiredo,   Marcos Alves, 
Moacyr Carlos Baptistini, Waldyr Antonio Prando.

Diretor de Planejamento
rodolfo Vicente rezende
Vice-Diretor de Planejamento
sergio lyra
Diretor de Suplementação
José carlos penna drugg
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noVos sÓCios A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!+genTe

           esde nossa última edição, tivemos muitos 
resultados satisfatórios.

A começar, pelo reajuste do plano de saúde, que 
ficou abaixo do reajuste para os planos de saúde 
individuais/familiares e ficou abaixo até mesmo do 
índice de inflação geral do País, medido pelo IPCA.

Os complementados puderam, finalmente, 
comemorar o pagamento dos valores atrasados dos 

benefícios, além do retorno da operacionalização da folha de pagamento 
para a Funcesp.

Além disso, associados de todas as Regionais foram protagonistas de 
belíssimas homenagens ao Dia dos Pais, e eles aproveitaram bastante o 
momento de alegria e amizade.

Outros detalhes do dia-a-dia garantiram bons momentos.

Entretanto, em cada um desses itens, sinto o pesar da responsabilidade 
ao falar em um assunto que deveras me comove e entristece, já que em 
todos esses itens, temos um toque do grande amigo e companheiro que 
recentemente nos deixou em meio a conquistas tão importantes.

No dia 22 de agosto, perdemos um dos companheiros mais ativos e 

representativos que a AAFC jamais teve: o Administrador Mario Mortari.

Mario Mortari, que lutou bravamente na AAFC por uma ação em prol 
da saúde dos associados, idealizando a Campanha de Saúde, em 2014, 
ficaria muito satisfeito com o reajuste dos planos de saúde administrados 
pela Funcesp.

Ele, que cedeu grande parte de sua energia em favor dos 
complementados, estaria radiante ao tomar consciência do que 
conseguimos até agora, dos resultados que alcançamos na Justiça por 
nossos companheiros complementados.

Finalmente, para sua família, o pai austero, mas também amoroso 
e flexível quando necessário, não pôde comparecer às homenagens 
prestadas aos Dias dos Pais em nenhuma de nossas Regionais.

Mario delega uma AAFC organizada, estruturada e forte, sem muitas 
perguntas a serem respondidas. Cumpriu com louvor o propósito de sua 
presidência, administrando exemplarmente esta instituição, com mão 
forte, com coragem e disciplina. Logrou grandes feitos e, certamente, 
deixou sua marca na história da Associação dos Aposentados da Fundação 
CESP. Deixou, também, saudades. Como é típico de todo grande amigo 
que se vai.

Diagr amação, Ar te e impressão:
G4 EDiTORA /ASSOCiADAS
Tel.  ( 11 )    2341-1909           
Cel. ( 11 )  97385-0007
www.g4agendas.com.br 

"A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo” - Friedrich nietzsche

•Andradina- Izaura Cassolato Teixeira • Batatais - Maria  Apparecida 
Granado • Bauru- Clarice Moreira Abdala, Maria Jose de Oliveira Gomes, 
Osmara Rosanda da Silva Gomes, Terezinha de Jesus Correa Saraiva e 
Wilson Sebastiao Minutti • Birigui- Maria de Lourdes Antonio de Olivei-
ra • Campinas- Irene Monteiro Pena, • Candido Mota- Terezinha Car-
doso da Cruz • Castilho- Silvia Adelia Videlis Caetano • Cordeirópolis- 
Ivani Andriolli Lautenschlager •Cubatão- Jose Valente, Maria de Lourdes 
Santos, •Dracena- Paulo Tavares de Vasconcelos • Fernandópolis- Dulce 
Rosa da Costa • Franca- Amelia Maria Goncalves •Ilha Solteira- Durva-
lina Nair Medeiros Kussaba, Florenita Chagas Barbosa, Geni dos Santos 
Bortoloto, Idalina de Oliveira Lemos, Jorge Gomes da Costa, Julia Gon-
calves de Lima, Neuza Alves Landin da Silva, e Osvaldina Coelho Farias 
•Indaiatuba- Wilma Rodrigues da Silva • Itapeva- Sebastiao Rodrigues 
da Costa Junior  •Itirapina- Francisca Candida Ribeiro • Jundiaí, Maria 
Ferreira dos Santos • Leme- Marlene da Silva Pinto Orlandini • Limeira, 
Floriscena Diniz Dias, Maria de Jesus Batista • Lins- Creusa Francisca da 
Silva Alves  •Maringá- Alvina Mendes de Toledo •Mirandópolis - Pal-
mira Rebelato Teixeira dos Santos • Mogi Guaçu, Maria Nanci Frasnelli 

Lemes • Nova Granada- Fatima Donizetti Pereira da Silva • Penápolis- 
Lucinda Rosa Torres Lazarini • Piracicaba- Avelina Aparecida Soares de 
Almeida Blumer • Presidente Epitácio, Rafaela Cavalcanti  Ananias e 
Zelinda Amelia Coimbra • Primavera- Antonio Celso Mathias, Aparecida 
de Souza e Silva e Darci da Silva Gentini • Promissão, Doralice Pereira 
de Oliveira • Ribeirão Preto- Ana Maria Bernardi Botelho e Sonia Misae 
Tavarayama • Rio Claro- Dalva Maria Herreira Borges Poltronieri e Luzia 
Sebastiana de Jesus Mendes • Salto- Janies Ferraresi Paulino Benedicto 
• Santos- Joaci Dias Rodrigues, Josefa de Santana Savaris e Simea Garcia 
de Freitas Domingues • São Carlos- Izabel de Oliveira Dorta Grossi • 
São Joaquim da Barra- Irandina Ballan Kruger • São Jose do Rio Preto- 
Cacilda Nantes Nogueira e Vera Lucia Sant Ana Gasparini • São Paulo- 
Clarice Santos, Esmeralda Medina Franco, Magda Bibbo Molina, Maria 
Jose Chaves Pereira Guimaraes e Rosa Cesar Franca • São Sebastiao- Ge-
ralda Dorinha Correa • São Sebastiao do Paraiso- Rozelida Dramis Soa-
res Tubaldini • São Vicente- Ana de Jesus de Sousa Gama e Emili Penso 
Silveira • Ubatuba- Eliana Iris Liazi • Votorantim- Vanda Galli Lopes • 
Votuporanga- Aparecida Nunes Rodrigues.

Acesse o site da AAFC

https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

D
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PReViDÊnCiA

EVOLUÇÃO DO IGP - DI
Fonte: site FgV - iBRe

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA. Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.

Arrivederci

Perdemos, no dia 22 de agosto, o 
Presidente da AAFC Mario Mortari, em 
decorrência de problemas de saúde.

Mario, formado em Administração 
de Empresas pela PUC, pós-graduado 
em Recursos Humanos e Administração, 
Mestre em Administração de 
Empresas, foi Professor Universitário 
por 30 anos, e atuou na CESP como 
Gerente de Cargos e Salários, Gerente 
de Organização, Gerente de Recursos 
Humanos e Diretor de Benefícios 
da Fundação CESP e também, como 
Conselheiro Suplente do Conselho 
Deliberativo da Fundação CESP por 
2 anos, de 1996 a 1998.  

Na Eletropaulo, foi Assessor da 
Superintendência de Recursos Humanos 
e, na COMGÁS, Superintendente de 

Recursos Humanos. 

Na AAFC, atuou por 18 anos aqui 
e imprimiu seu estilo imperioso e de 
proteção à instituição, comandando-a 
com vigor, critério e racionalidade, 
desde o cargo de Vice-Diretor de 
Complementação. Sua popularidade 
atingiu o ápice quando, com 
genialidade e perspicácia, como 
Diretor Administrativo foi responsável 
pela modernização das Regionais, 
que tratava com zelo e respeito. Foi 
também Vice-Presidente da Diretoria 

Executiva durante dois mandatos e 
nos últimos 5 anos como Presidente da 
Diretoria Executiva.

Foi um ferrenho defensor dos 
direitos de nossos associados, 
criou elementos importantes para 
aprimorar a comunicação com o 
associado; a criação da Sub-Sede; a 
implantação de parcerias beneficiando 
o associado; acompanhando com 
zelo a administração dos recursos 
administrativos e financeiros da 
entidade. Estes são apenas alguns 
exemplos dos grandes feitos do 
Presidente.

O velório foi 23/08 e o enterro 
aconteceu no Cemitério da Consolação, 
em São Paulo.

Com mais de 20 anos de experiência oferecendo serviços com atendimento diferenciado, a autoescola 
possui infraestrutura adequada para formar e assessorar alunos junto ao DETRAN e órgãos diretamente 
ou indiretamente ligados às fases do processo de aquisição de veículos com benefícios fiscais.

A equipe da Autoescola DF tem como objetivo assistir seus alunos a alcançar o direito de ir e vir 
sobre rodas, é a mais nova parceira da AAFC e disponibiliza aos nossos associados os serviços que 
realiza, voltados à integração de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Os serviços 
oferecidos passam previamente por uma avaliação.

É possível, por exemplo, dar início ao processo de habilitação especial, bem como a aquisição de 
veículos 0km, com isenção de IPI, ICMS, IPVA e rodízio (-30% de desconto); tudo isso previsto e amparado 
pela lei. A autoescola oferece, além de assessoria nesses serviços, um desconto de 10% na matrícula para 
todo associado da AAFC.

Para mais informações, por favor, contatar : DANIELE ALMEIDA - Autoescola DF:
Unidade Osasco: 3692-5064 / 3655-3296 /  Unidade São Paulo: 2385-0390 / 2385-0380 - F: (11) 99156-7616

A AUTOESCOLA DF 

habilita pessoas com e sem 

deficiência física, auditiva 

e nanismo.

Parceria com autoescola oferece 10% de desconto 
na matrícula para associados da AAFC

CoMUniCAÇÃo



Panorama das Regionais

Regional

Votuporanga

Tarde alegre marca a comemoração dos 
pais, em Araraquara

Votuporanga presenteia os pais 
com dia de pesca!

Trabalho filantrópico em Votuporanga auxilia hospital

02-06-2016: 
CURso De BoRDADo XADReZ

A alegre reunião do departamento feminino de Araraquara

Festa junina 
em 

itupeva

Tarde inesquecível com a Profª Maria Aparecida A. Lourenço, 
onde além da aula prática, foram passadas várias dicas 

de como e onde utilizar a arte de do bordado xadrez, para 
finalizar saboreamos aquele delicioso chá da tarde.

Os associados de Votuporanga e região desfrutaram de uma dia prazeroso na 
ilha do Pescador em comemoração ao Dia dos Pais, no dia 18 de agosto. O torneio 
de pesca teve início às 9h e premiou 5 participantes, de acordo com o maior peixe 
pescado. Em seguida, um delicioso almoço e sorteio de brindes aos pais presentes 
foram oferecidos com muito carinho. Mais de 150 pessoas prestigiaram o evento!

Associados e familiares da Regional do ABC, juntamente com o animado grupo da Sub-Sede 
São Paulo, passaram um dia incrível de festa junina da qual destacou-se a organização, fator 

primordial para o sucesso da festa, realizada em Itupeva no dia 30 de julho. 

O Departamento Feminino de Votuporanga realizou campanha junto aos 
associados da região e conseguiram um feito memorável: arrecadaram 
quase 1.500 unidades de gelatina, que foram doados ao Hospital do 

Câncer, em Barretos da Unidade de Jales no último dia 25.

Quadrilha, realizada em 22 de julho, contou com 
quase 200 participantes! Sucesso!

No dia 13.07.2016, com a presença de aproximadamente 50 
associadas e esposas, a reunião mensal do Departamento Feminino de 
Araraquara foi realizada no restaurante Divino Gourmet, pois a sala 

de reuniões da sede regional está passando por uma pequena reforma.
Reunião alegre, muito bem servida, com informações importantes 

transmitidas para o bem-estar da Mulher.

O dia dos pais deste 
ano, comemorado no dia 

13.08.2016, proporcionou 
a todos uma tarde alegre e 

descontraída.

No almoço, com cerca de 
120 associados e familiares, 

foi servida a tradicional 
feijoada e, entregue aos pais 

associados, uma pequena 
lembrança da AAFC.

Regional

Araraquara

Regional

ABC
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excursão a Águas de Lindóia  Festa Julina Beneficente

Almoço 
em 
Homena-
gem aos 
pais

E no dia 16 de julho, 
a Tradicional Festa Julina 

Beneficente em Prol da 
Rede de Voluntários de 
Combate ao Câncer de 

Chavantes foi realizada 
na Sede da Regional. 

Como sempre, o evento 
foi um sucesso, com 

arrecadação de mais de quatro mil reais, que serão utilizados em compras de 
remédios e alimentos aos doentes mais necessitados de Chavantes.

O tradicional almoço em homenagem aos pais neste ano aconteceu no dia 
21 de agosto, com a participação de 145 pessoas entre associados e familiares.

Foi um domingo muito agradável, com excelente cardápio. Os participantes 
sairam muito satisfeitos! Houve, também, sorteio de brindes aos associados.

A Regional Bauru realizou, no dia 06 de agosto, jantar dançante para 
homenagear seus associados pelo Dia dos Pais. O evento ocorreu no  Buffet 
Caversan e contou com a participação do Coral Luzes, serviço de Bartender e 
música ao vivo, e a presença de 200 pessoas aproximadamente, entre asso-
ciados, dependentes, familiares e convidados.  Destaque para o ambiente de 
alegria e confraternização entre os presentes.

Comemorado no dia 12 de agosto, o Dia dos Pais, em Andradina, teve 
clima intimista e aconchegante graças ao número de participantes neste ano.

O ambiente tranquilo aproximou os participantes que, aproveitando a 
calma do momento, aproveitaram ao máximo a comemoração. 

Com a presença de mais de 300 participantes, jantar em homenagem 
aos pais tirou todos para dançar e se divertir com a animação da 

banda contratada no dia 12 de agosto!

A Regional de Campinas organizou vários eventos no período, como a 
reunião mensal de associados, em julho; passeio à festa do morango de Ja-
rinu e o encontro para a prática de futebol às quartas-feiras, no Cambuí.

Além disso, o Distrito de Jundiaí também realizou sua reunião mensal e 
levou os associados para passear na Serra do Japi, em Jundiaí.

A Regional de Chavantes 
organizou viagem no período 
de 06 a 10 de julho a Águas de 
Lindóia – Hotel Mantovani com 
a participação de 45 pessoas 
entre associados, familiares e 
convidados.

A agradável excursão 
porporcionou aos participantes momentos de alegria e confraternização, com 
eventos musicais todas as noites, excelentes acomodações e cardápios. Agregados 
a estes passeios, compras em Serra Negra e Monte Sião e visita a Fazenda do 
Morro Pelado fizeram parte da programação.

Merece destaque o clima de amizade e companheirismo do grupo.

em Andradina, Dia dos Pais tem 
encontro em clima familiar

Homenagem ao 
Dia dos Pais 

em Bauru

Regional

Chavantes

Regional

Andradina

Regional

Campinas

Regional

Bauru

Regional

ilha solteira ilha solteira dá verdadeiro show 
no Dia dos Pais
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Musculação para a terceira idade

Iniciou-se na Regional de Ribeirão Preto a formação de um grupo para desenvolver atividades 
de musculação voltadas para a nossa faixa etária. O grupo terá um professor de educação física, 
habilitado pelo CREF, com experiência em exercícios desse nível e que conduzirá o processo por etapas 
de adaptação.

Lembramos que esta atividade tem por objetivo a melhoria da nossa qualidade de vida e será 
desenvolvida pelo profissional contratado, através de exercícios leves com pesinhos e elásticos, visando 
a prevenção de doenças e não o desenvolvimento muscular.

Compareçam para conhecer a atividade desenvolvida. As aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, 
no período da tarde, a partir da 14h, na sede regional de Ribeirão Preto. 

Informações na Secretaria da Regional. Participe!

A reunião do mês de julho na sede regional de Ribeirão Preto trouxe, mais uma vez, muita informa-
ção sobre os assuntos relacionados a vida dos aposentados do setor elétrico. Notícias de âmbito geral 
e atividades locais a serem promovidas foram divulgadas pelo Superintendente Regional José Geraldo 
Pereira, seu vice Carlos Henrique Luciano e pelos demais colaboradores da regional.

Dando prosseguimento à campanha 2016 de prevenção de doenças, foi apresentada uma descon-
traída palestra sobre como prevenir e tratar de doenças reumáticas. O tema foi claramente apresenta-
do pela Doutora em Enfermagem da USP, Maria Helena Pessini de Oliveira, abordando com linguagem 
fácil os cuidados com as dores reumáticas, principalmente artrite, artrose e gota. Destacou ainda a 
importância da atividade física como prevenção dessas doenças e finalizando respondeu às perguntas 
formuladas pelos presentes.

Encerrando a reunião o Superintendente agradeceu a presença de todos e a doação de leite longa 
vida que será encaminhado a entidades filantrópicas e convidando a todos para o próximo encontro 
no mês de agosto.

Regional

Ribeirão Preto

Curso de Patchwork

estimulação cognitiva em grupo

Chá musical

A partir de 24/08/16, terão início as 
aulas de patchwork, ministradas pela 

colega associada Elza Costa.
As aulas acontecerão às quartas-feiras, 
das 13h45 às 16h45, a cada 15 dias     

(2 vezes ao mês).
Preço por aula: R$30,00

A Sub-Sede oferece ciclo de oficinas treino 
cognitivo, com o objetivo de manter a 

memória saudável. Participe!

Prevenção de dores reumáticas foi o tema de reunião mensal

Reunião dos complementados 
em Mococa

No dia 01/07/2016, estiveram em Mococa, o Superintendente Regional de Ribeirão Preto, José Geraldo 
Pereira, seu vice Carlos Henrique Luciano e a representante do Conselho Deliberativo, a suplente Marlene 
Toledo do Nascimento, a fim de acompanharem o Presidente em exercício da AAFC, Sr. Michele Matteo, 
que juntamente com o Conselheiro José Ferraz Neto, aceitaram o convite daquele distrito para prestar 
esclarecimentos sobre a situação financeira do fundo de reserva criado para sustentar procedimentos 
jurídicos em prol dos associados complementados ligados a lei 4819.

O Sr. Michele posicionou as pessoas presentes sobre a situação das ações movidas pela AAFC, bem como 
da necessidade de mover outras. Por sua vez, o Sr. Ferraz detalhou o andamento de cada ação e informou 
sobre a decisão tomada em assembleia, de serem arrecadadas novas contribuições a fim de garantir o pagamento dos gastos assumidos e manter reserva de capital 
para cobrir futuras necessidades. Na oportunidade, ainda esclareceu a forma como essas contribuições serão operacionalizadas.

Mais de cem associados compareceram à reunião. Parabéns aos colaboradores locais pela forma organizada como foi conduzido o evento.
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sub-sede

são Paulo Com apresentação do coral da 
AAFC "Eterno En-canto", 

regido pelo maestro Junior 
Garieri, dia 03/10/16 às 
15h00, na Sub Sede São 
Paulo, à Rua Dr. Tirso 

Martins, 236
 (Metrô Santa Cruz).

Venham prestigiar e convidem 
seus amigos.

Confirmar presença até 
26/09/16 pelo 

tel.: 3666-5151 c/ Marta.



em Dracena, reunião 
com complementados 

esclarece dúvidas

Dia dos Pais e aniversário da 
Regional: alegria em dobro!

Festa dos pais lota churrascaria, 
em Presidente Prudente

Três Lagoas anima associados 
com caprichada festa julina!

Domingo dos pais, em Três Lagoas

Reunião mensal em Presidente 
Prudente congrega associados 

de várias localidades

No dia 13 de julho, os Srs. Michele Matteo e Ricardo Pinheiro 
compareceram à reunião de complementados para explicar detalhes 
sobre a situação atual dos companheiros regidos pela Lei 4819/58. 
Quase 70 colegas estiveram presentes.

No dia 12 de agosto, associados e convidados somaram mais de 100 
participantes na festa do Dia dos Pais, em Presidente Prudente.

No Restaurante e Churrascaria Guaíba, a festa - que contou com bingo e 
música ao vivo - emocionou os presentes!

 Foi uma belíssima festa!

No dia 14 de julho, os Srs. Michele Matteo e Ricardo Pinheiro 
estiveram na reunião mensal da Regional de Presidente Prudente 
que contou com a participação de associados das cidades de Teodoro 
Sampaio, Maringá, Porecatu, Primavera, Rancharia, Presidente 
Venceslau e, claro, Presidente Prudente. A casa cheia ilustrou o 
interesse dos associados nos assuntos da reunião. 

Realizada no Salão de Festas dos Vicentinos, no dia 21 de agosto, com presença de 
aproximadamente 200 pessoas entre associados, esposas e convidados, a comemoração 
homenageando os pais e celebrando o aniversário da Regional foi um sucesso!

Mais de 230 participantes prestigiaram o almoço oferecido em 
comemoração ao Dia dos Pais, em Três Lagoas, 

no dia 07 de agosto!

Lindissima festa 
julina organizada 
pela AAFC Mulher 

na Regional de 
Três Lagoas!

Muito animada 
com dança das 

fitas e quadrilha, 
a festa contou 
também com 

as guloseimas 
típicas!

Regional

Dracena

Regional

Três Lagoas

Regional

Pres. Prudente
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Regional

santos

Campanha de solidariedade 
em santos. Colabore!

Palestra sobre surdez atualiza conhecimentos, em santos

1.º encontro de mulheres, em santos

Fisioterapeuta na reunião 
mensal, em itapeva

Palestra sobre hipertensão, 
em santos

SOLIDARIEDADE!

 A Regional Santos está realizando uma 
campanha para arrecadação de fraldas geriátricas, 
que serão doadas a Hospitais e Instituições.

 A iniciativa é parte da filosofia de incentivar 
ações solidárias por parte de nossos associados. 
O interessado em colaborar com a iniciativa pode 
trazer sua doação em nossa Regional de segunda a 
sexta, das 8h30 às 16h30min.

Realizada em 23 de agosto, a palestra realizada em Santos contou com a equipe do 
Centro Universitário Lusíadas (UNILUS), a Professora Coordenadora Ana Lucia Ãnel e as 
professoras fonoaudiólogas Vivian Baptista da Luz, Olívia Barreto Teotonio, Rafaella Leite 
Ribeiro Moyses e Maria Clotilde Russo.

A Regional de Santos sentiu-se gratificada com o tempo e esforço dispensados na 
elaboração e execução da palestra e agradece a todos os associados que prestigiaram a 
palestra.

No dia 26 de agosto, 120 mulheres 
participaram do primeiro encontro para 

elas, realizado em Santos, no 
Empório Nova Era. 

O evento teve música ao vivo.

No dia 27/07 a AAFC Regional Santos 
recebeu a presença do Marcelo de Oliveira 
Gerente Farmacêutico da Farmácia DROGASIL 
(CANAL 2) juntamente com a sua equipe 
realizando uma palestra de grande sucesso sobre 
“HIPERTENSÃO”.

Como já esperado a palestra foi de extrema 
importância para todos os presentes, sendo esclarecido de forma clara e fácil as causas, sintomas, 
diagnóstico e tratamento da hipertensão.

 Foi realizado aferição de Pressão Arterial, testes de glicemia, higienização de pele entrega de brindes 
para todos os presente e  sorteio de brindes.

 Ao final foi servido um delicioso “Coffee break”!

Na reunião com associados, ocorrida no 
dia 29 de julho, na Regional de Itapeva, com a 
presença 43 pessoas.

 O Superintendente Sr. Carlos Roberto 
Ferraresi Faria destacou os agradecimentos 
a Drª. Camila Locatelli Oliveira, Drª Marion 
Vasconcelos do Amaral, fisioterapeuta 
palestrante para mês de agosto, que abordará 
o tema "Incontinência urinária" distúrbio que 
afeta homens e mulheres, e o Gerente Distrital 
de Capão Bonito Sr. José Domingues.

 Prestou informações aos presentes 
referentes à alteração no programa de 
auxilio medicamentos da Fundação CESP ocorrida em 28 julho, o Reajuste nas 
mensalidades dos planos de saúde PES, Nosso Plano e Extensive Saúde e as últimas 
informações da Lei 4819/58.

 Em seguida, passou a palavra para 
palestrante Drª. Camila Locatelli de Oliveira, 
Terapeuta Ocupacional Especialista em 
Ortomolecular e Naturopatia. A profissional 
desenvolveu o tema “Por que as doenças não 
são curadas” e explicou como buscar qualidade 
de vida através da alimentação e buscar a cura 
para o corpo. Orientou os associados que essa 
responsabilidade depende de cada um.  As 
dúvidas foram sanadas pela palestrante que 
disponibilizou o seu trabalho caso queiram 
contatá-la para orientação de mudança de 
vida.

 Encerrando a noite, um delicioso jantar elaborado por João Carlos Szendler, 
Rita Jovilde, que ofertaram cassoulet, seguido da tradicional comemoração dos 
aniversariantes.

Regional

itapeva


